
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   

 
ตามที่มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

แกไขเพิ่มเติมความในขอ ๑๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหมีวิธีจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น 

 
โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ 

และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ เห็นสมควรใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และใหดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎ 
ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถ
นําวิธีการดังกลาวมาใชไดโดยกวางขวางแพรหลาย โปรงใส มีการแขงขันอยางเปนธรรม ประหยัด
งบประมาณของแผนดินบังเกิดความคุมคา ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความ
รับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานเปนประโยชนแกทางราชการ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การจัดหาพัสดุตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมดวยวิธีการ
ซื้อหรือการจางแตไมรวมถึงการจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือการ
จางโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สามารถทําไดตามระเบียบอื่น โดยกําหนดใหผูเสนอราคาได
เสนอราคาแขงขันกันเองดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กําหนดโดย
ไมเปดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๕ ง/หนา ๖/๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ราคาสูงสุด” หมายความวา ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่มีอยู หรือราคา
สูงสุดที่ทางราชการจะพึงรับไดตามหลักเกณฑที่ กวพ.อ. กําหนด 

 
ขอ ๔  การใชบังคับ 
ใหการจัดหาพัสดุของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่น

ของรัฐที่อยูในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ที่กิจกรรม โครงการ หรือ
การกอสรางมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป ดําเนินการตามระเบียบนี้ เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหจัดหาดวยวิธีการอื่นได 

การจัดหาพัสดุ ขององคกรปกครองส วนทอง ถ่ินใหอ ยู ในอํ านาจของ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการ 

 
ขอ ๕  ความสัมพันธกับระเบียบอื่น 
นอกจากที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้นๆ 
ควบคูไปดวยเวนแตคณะกรรมการการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะกําหนดหรือวินิจฉัย
เปนประการอื่น 

 
ขอ ๖  คณะกรรมการ 
ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เรียกโดยยอวา 

“กวพ.อ.”ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเปนรองประธานกรรมการ อัยการสูงสุด ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผูแทนสํานักงานกํากับและบริหารโครงการเปลี่ยนระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยผูแทนสมาคมธนาคารไทย เปนกรรมการ และอธิบดี
กรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ 

อธิบดีกรมบัญชีกลางอาจมอบหมายใหขาราชการในกรมบัญชีกลางเปน
ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 

บทบัญญัติขอใดเปนอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ใหมีการมอบอํานาจ
ไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 
ขอ ๗  อํานาจหนาที่คณะกรรมการ 
กวพ.อ. มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๒) พิจารณาอนุมัติยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) พิจารณาอุทธรณและคํารองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามระเบียบนี้และ
ความไมเปนธรรมอื่นๆ 

(๔) พิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอื่น 
(๕) กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดการปฏิบัติในกระบวนการเสนอราคาดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(๖) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ตอคณะรัฐมนตรี 
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการตางๆ ตามระเบียบนี้ หรือตามที่ 

กวพ.อ.มอบหมาย แลวเสนอให กวพ.อ. พิจารณา เวนแต กวพ.อ. จะมีมติมอบหมายให
ดําเนินการแทน กวพ.อ. ไปได 

 
ขอ ๘  การเตรียมดําเนินการ 
(๑) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุตามขอ ๔ แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรางเอกสารการประกวดราคากอนเริ่ม
การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้เมื่อขอบเขตของงานดังกลาวไดรับอนุมัติแลว ใหนําสาระสําคัญที่
สามารถเผยแพรไดประกาศทางเว็บไซตของหนวยงาน และสงใหกรมบัญชีกลางเผยแพรทาง
เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน 
เพ่ือใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณหรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษรหรือทางเว็บไซต มายัง
หนวยงานโดยเปดเผยตัว เมื่อคณะกรรมการตามขอนี้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขอบเขตของ
งานตามนั้นและดําเนินการเสร็จแลวใหเสนอหัวหนาหนวยงานเพื่อขอความเห็นชอบแลวนําลง
ประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน 
ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 

(๒) ในระหวางดําเนินการตาม (๑) ใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจง
อธิบดีกรมบัญชีกลางเพ่ือขอใหแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ (ระบุช่ือตาม
ความเหมาะสม) โดยจะเสนอรายชื่อกรรมการบางสวนหรือทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ก็ได และขอใหคัดเลือกผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสจากทะเบียนที่มีอยู เพ่ือทําหนาที่เปน
ผูจัดการประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตลอดจนขอใหกําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอ
ราคา เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการดําเนินการตอไป 

คาใชจายในการจัดการประมูลสําหรับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสใหอยู
ในความรับผิดชอบของผูไดรับการแจงตามขอ ๙ วาเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กวพ.อ.ประกาศกําหนด 

(๓) ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ 
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนจากบุคลากรในหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ และกรรมการอื่น
อีกไมนอยกวาสามคนและไมมากกวาหาคน ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําอยางนอยหนึ่งคน ทั้งนี้จะแตงตั้งตามขอเสนอของหนวยงานที่จะ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จัดหาพัสดุทั้งหมดหรือบางสวนก็ได โดยใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืนใน
หนวยงานนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ และเจาหนาที่พัสดุในหนวยงานนั้นเปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการประกวดราคาดังกลาวนําสาระสําคัญของเอกสารประกาศเชิญ
ชวน เอกสารการประกวดราคา และเอกสารเบื้องตนอื่นๆ ที่สามารถเผยแพรไดลงประกาศทาง
เว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางเปนเวลาไมนอยกวาสามวัน โดยกําหนดใหมีการจัดทํา
ซองขอเสนอดานเทคนิค การวางหลักประกันซอง วัน เวลาและสถานที่ที่ใหย่ืนซองขอเสนอดาน
เทคนิค เง่ือนไขเงื่อนเวลาและสถานที่ที่เก่ียวของ ทั้งนี้จะแจกจายหรือจําหนายเอกสารดังกลาวก็ได 

 
ขอ ๙  การยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค 
(๑) ใหผูประสงคจะเสนอราคายื่นซองขอเสนอดานเทคนิคตอคณะกรรมการ

ประกวดราคาตามขอ ๘ (๓) ผานทางหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประกวดราคากําหนดโดยตองใหเวลาไมนอยกวาสามวันนับแตวันสุดทายของการแจกจายหรือ
จําหนายเอกสารตามขอ ๘ (๓) แตตองเปนระยะเวลาภายใน ๓๐ วันนับแตวันแรกที่กําหนดใหย่ืน
ซองดังกลาว 

การรับซองขอเสนอดานเทคนิคตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้นๆ เวนแต กวพ.อ. จะกําหนด
เปนอยางอ่ืน 

(๒) เมื่อส้ินกําหนดเวลาตาม (๑) แลว ใหคณะกรรมการประกวดราคา
ดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อหาผูมีสิทธิเสนอราคา โดยพิจารณาวา 

ก. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาครบถวนหรือไม และย่ืนเอกสาร
ตางๆ ครบถวนหรือไม 

ข. ขอเสนอดานเทคนิค (prequalification) มีความเหมาะสมหรือไม 
ค. เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันเสร็จแลวตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุหรือไม 
ทั้งนี้ ตองใหแลวเสร็จภายในเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคากําหนด เมื่อ

คณะกรรมการระกวดราคาดําเนินการคัดเลือกเบื้องตนเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคาเสร็จแลว 
กลาวคือเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ขอเสนอดานเทคนิคมีความเหมาะสม และไมเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกัน ใหแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของ
ตน โดยไมเปดเผยรายชื่อดังกลาวตอสาธารณชน 

(๓) หากผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนตาม (๒) 
ประสงคจะคัดคานผลการพิจารณา ก็ใหอุทธรณตอหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุไดภายในสาม
วันนับแตวันที่ไดรับแจงและใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหเสร็จภายในเจ็ดวัน ทั้งนี้ในระหวาง
การพิจารณาจะดําเนินการขั้นตอนตอไปมิได ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานจะตองแจงผลการพิจารณาให
ผูคัดคานแตละรายทราบหากหัวหนาหนวยงานไมอาจแจงผลการพิจารณาวินิจฉัยใหผูคัดคาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทราบภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาคําอุทธรณนั้นฟงข้ึน คําวินิจฉัยของหัวหนาหนวยงานใหเปน
อันถึงที่สุดในชั้นของฝายบริหาร 

(๔) ในกรณีที่ปรากฏวามีผูมีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ใหหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุยกเลิกการดําเนินการทั้งหมด แลวเริ่มดําเนินการใหมหรือจะขออนุมัติจาก กวพ.อ. 
ดําเนินการจัดหาดวยวิธีการอื่นก็ได 

 
ขอ ๑๐  การเสนอราคา 
เมื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องตนตามขอ ๙ และไดรับแจงวัน เวลาและสถานที่เสนอ

ราคาจากอธิบดีกรมบัญชีกลางแลว ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุแจงวัน เวลาและสถานที่เสนอ
ราคาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ เพ่ือดําเนินการเขาสูกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

(๑) ใหผูมี สิทธิเสนอราคาแตละรายสงผูแทนไมเกินรายละสามคนเขาสู
กระบวนการเสนอราคากอนเวลาเริ่มการเสนอราคา โดยใหแจงช่ือตามแบบที่ กวพ.อ. กําหนดใน
วันเสนอราคาและใหเขาประจําในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว โดยแยกจากผูมี
สิทธิเสนอราคารายอื่น และมีเจาหนาที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการประกวดราคามอบหมายอีก
หนึ่งคนเขาประจํา หามมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีใด เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอ
ราคาแลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะเปลี่ยนหรือเพ่ิมผูแทนมิได แตอาจขอถอนผูแทนบางคนออก
เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งได หากผูมีสิทธิเสนอราคารายใดไมสงผูแทนมาตามวัน เวลาและสถานที่ที่
กําหนด ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศเปนผูหมดสิทธิเสนอราคา แลวแจง
ผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาที่เหลืออยูทุกรายเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา แตถามีผูมีสิทธิเสนอ
ราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาใหนําความในขอ ๙ (๔) มาใชโดยอนุโลม 

(๒) ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่เสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสถานที่เสนอราคาอาจตางจากที่ตั้งของหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุก็ได 
เวนแต กวพ.อ. จะมีมติเปนประการอื่น วันที่กําหนดใหมีการเสนอราคาตองเปนวันราชการ และ
ใหเร่ิมกระบวนการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในเวลาราชการ แตจะสิ้นสุดลงนอก
เวลาราชการก็ไดทั้งนี้ กระบวนการเสนอราคาใหกระทําภายในเวลาไมนอยกวาสามสิบนาทีและไม
เกินกวาหกสิบนาทีโดยประธานคณะกรรมการประกวดราคาประกาศกําหนดเวลาแนนอนที่จะใช
ในกระบวนการเสนอราคาใหทราบลวงหนากอนเริ่มกระบวนการเสนอราคา 

(๓) เมื่อเร่ิมกระบวนการเสนอราคา ใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาเริ่มการเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาจะตรวจสอบควบคุมอยู ณ 
สถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว การเสนอราคากระทําไดหลายครั้ง จนถึงเวลาที่
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาแจงเตือนวาเปนชวงเวลาสามถึงหานาทีสุดทาย ในชวงเวลา
ดังกลาว ระบบจะไมแสดงวาราคาของผูใดมีสถานะใด เมื่อหมดเวลาแลวใหประธานแจงส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อส้ินสุดเวลาตามที่กําหนดใน (๒) แลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาต่ําสุด
เทากันหลายรายจนไมอาจช้ีขาดได ใหคณะกรรมการประกวดราคาขยายเวลาออกไปอีกสามนาที
โดยนําความในวรรคกอนมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายมีสิทธิเขาเสนอราคา
ในชวงเวลาที่ขยายนั้นและเมื่อครบกําหนดเวลาแลว หากยังไมอาจชี้ขาดได ใหขยายเวลาออกไป
อีกครั้งละสามนาทีจนไดผูเสนอราคาต่ําสุดเพียงรายเดียวในชวงเวลาที่ขยายเวลาออกไป จึงใหแจง
ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคา 

(๔) คณะกรรมการประกวดราคาจะประชุมพิจารณาทันทีที่กระบวนการเสนอ
ราคาสิ้นสุดลงเพื่อมีมติวาสมควรรับการเสนอราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายใด มตินั้นตองแสดง
เหตุผลประกอบการพิจารณาแลวรายงานใหหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุพิจารณาภายในวัน
ทําการถัดไป หากหัวหนาหนวยงานเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงผล
การพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ แตหากหัวหนาหนวยงานไมเห็นชอบกับมติของ
คณะกรรมการ ใหแจงเหตุผลใหคณะกรรมการทราบเพื่อช้ีแจงภายในสามวัน เมื่อไดรับคําช้ีแจง
แลว หากหัวหนาหนวยงานพิจารณาเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการแจงผล
การพิจารณาใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบแตหากหัวหนาหนวยงานยังคงไมเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการภายในสามวัน ใหหัวหนาหนวยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคาและแจงใหผูมีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายและรายงานให กวพ.อ. ทราบการแจงผลการพิจารณาของหัวหนาหนวยงานใหผู
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ ใหดําเนินการภายในสามวันนับแตวันที่หัวหนาหนวยงานพิจารณา
ใหความเห็น และใหประกาศทางเว็บไซตของหนวยงานและกรมบัญชีกลางดวยอยางนอยสามวัน 

 
(๕) ในกรณีผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผล

การพิจารณาของหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ หรือเห็นวามีเหตุอ่ืนใดอันควรรองเรียนเพื่อ
ความเปนธรรม ใหอุทธรณหรือรองเรียนตอ กวพ.อ. ภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจง ทั้งนี้ ให 
กวพ.อ. พิจารณาอุทธรณหรือคํารองเรียนใหเสร็จภายในสามสิบวัน โดยในระหวางนี้ให กวพ.อ. 
แจงหนวยงานเพื่อระงับการดําเนินการขั้นตอนตอไป มติ กวพ.อ. ใหเปนอันถึงที่สุดในชั้นของฝาย
บริหาร ในกรณีที่ กวพ.อ.เห็นวาอุทธรณฟงข้ึนหรือคํารองเรียนมีผล ใหส่ังใหหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุดําเนินกระบวนการเสนอราคาใหม โดยเริ่มจากขั้นตอนใดก็ไดตามแตจะมีคําส่ัง ในกรณทีี ่กว
พ.อ. เห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึนหรือคํารองเรียนไมมีผล หรือฟงข้ึนแตไมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
ผลการพิจารณาที่ ไดแจงไปแลว ก็ใหแจงหนวยงานเพื่อดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุหรือระเบียบอื่นของหนวยงานนั้นๆ ตอไป 

(๖) นับแตเวลาที่เ ร่ิมการเสนอราคาจนถึงเวลาที่ ส้ินสุดการเสนอราคา ให
คณะกรรมการประกวดราคาอยางนอยกึ่งหนึ่งอยูประจําในสถานที่ที่กําหนด เพ่ือตรวจสอบควบคมุ
การเสนอราคาใหเปนไปโดยเรียบรอย ทั้งนี้ กวพ.อ. อาจมีขอกําหนดใหบันทึกภาพและ/หรือเสียง
ในเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางการเสนอราคาเพื่อเปนหลักฐานดวยก็ได 

 
ขอ ๑๑  มาตรการรักษาความเปนธรรม และผลประโยชนของรัฐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) หามผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละราย ติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่นหรือออก
จากสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว ตั้งแตเวลาที่เร่ิมกระบวนการเสนอราคาจนถึง
เวลาที่ส้ินสุดกระบวนการเสนอราคา 

(๒) ใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงราคาสูงสุดใหผูเสนอราคาทุกรายทราบ
ลวงหนาเพ่ือใหเปนฐานในการเสนอราคา การเสนอราคาแตละครั้งตองต่ํากวาราคาสูงสุดและราคา
ที่ตนเคยเสนอไวกอนแลว การเสนอราคาเพิ่มขึ้นจะกระทํามิได 

(๓) การแสดงผลการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามขั้นตอนขอ 
๑๐ (๑) (๒) และ (๓) ใหกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณชน แตตองไมกระทบตอการเสนอราคา
ของผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาแตละรายในสถานที่ตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจัดไว ทั้งนี้ 
หากคณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ อาจใหมีการถายทอดโทรทัศนทางวงจรปดหรือเปนการทั่วไปใหสาธารณชนทราบก็ได และ
ตองอนุญาตใหส่ือมวลชนและบุคคลภายนอกเขาชมหรือรับทราบผลการเสนอราคาตามขั้นตอน
ดังกลาวได ตามหลักเกณฑและวิธีการรักษาความสงบเรียบรอยที่คณะกรรมการประกวดราคา
กําหนด 

(๔) ในกรณีที่ กวพ.อ. เห็นเองหรือจากการพิจารณาอุทธรณหรือคํารองเรียน
ตามขอ ๑๐ (๕) วากรรมการ เจาหนาที่ ผูมีสิทธิเสนอราคา หรือผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดหา
พัสดุผูใดมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ หรือมีเจตนากอใหเกิดความเสียหายแกผูมีสิทธิเสนอ
ราคาหรือทางราชการไมวาจะกอใหเกิดผลเสียหายแลวหรือไม กวพ.อ. อาจแจงใหผูมีอํานาจ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ หรือกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของก็ได หรือหากเขาขายความผิดทางวินัย ใหแจงผูบังคับบัญชาของผูนั้นดําเนินการ
ทางวินัยดวย 

(๕) คณะกรรมการประกวดราคามีหนาที่ดูแลการเสนอราคาทุกข้ันตอนที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของตนใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต เปนธรรม และตองวางมาตรการเพื่อ
ปองกันการทุจริตและการสมยอมในดานราคา ไมวาของเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูมีสิทธิเสนอราคา 
ดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

(๖) ในกรณีที่ปรากฏวากระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของจนไมอาจดําเนินตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดได ใหคณะกรรมการประกวด
ราคาสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับ
บุคคลอื่น เมื่อแกไขขอขัดของแลว จึงใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยู 
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองส้ินสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะ
ไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขไดก็ใหประธานคณะกรรมการประกวดราคาสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่เพ่ือเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคา
ใหม และแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) กวพ.อ. อาจกําหนดมาตรการอื่นใดเพื่อรักษาความเปนธรรมและ
ผลประโยชนของรัฐเพิ่มเติมอีกก็ได 

 
ขอ ๑๒  บทเฉพาะกาล 
การดําเนินการใดๆ ที่กระทํากอนหนาวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับเปนอันสมบูรณและ

ใหมีผลตอไปตามขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว แตการจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแตหารอยลาน
บาทขึ้นไปหากยังมิไดเร่ิมตนเสนอราคา แมมีการประกาศเชิญชวนไปแลวหรือตรวจสอบคณุสมบตัิ
และขอเสนอทางเทคนิคแลว ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบนี้เทาที่จะทําไดโดยไมขัดตอ
ขอกําหนดเดิมที่ประกาศไวแลว 

 
ขอ ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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